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Leden
De vereniging telde op 31 december 2010 1795 leden. Op 31 december 2011
stonden 1680 leden ingeschreven. Er is opvolging gegeven aan het voornemen van
het bestuur om een intensiever ledenwervingsbeleid te voeren. Tijdens de
najaarsvergadering is het cadeaulidmaatschap geïntroduceerd. Daarnaast wordt er
actief nagedacht over andere vormen van ledenwerving waarbij suggesties van de
huidige leden welkom zijn.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2011 elf keer bijeen. Zowel de Algemene Ledenvergadering op
7 april 2011 als de najaarsbijeenkomst op 13 oktober 2011 werden goed bezocht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de gebruikelijke agendapunten
afgehandeld. De heer Derk Jansen was als spreker uitgenodigd; dit naar aanleiding
van zijn boek "Een Kunstenaar op de kansel" over het leven en werken van dominee
Jacob Johannes Meijer.
De najaarsvergadering stond in het teken van het oudste aandeel van de VOC.
Spreker was Joost Jonker, de student die het oudste aandeel vond. Ook werden de
nieuw aangekochte tekeningen van het Weeshuis en de Librije aan de aanwezige
leden getoond.
Vrijwilligers
Zonder de vrijwilligers zou de Vereniging Oud Enkhuizen geen bestaansrecht
hebben. Van gids tot archivaris, alle taken binnen de vereniging worden door
vrijwilligers uitgevoerd. Als dank voor hun inzet organiseerde het bestuur in februari
een bezoek aan het Affichemuseum en het Westfries Museum in Hoorn. Hier werd
de gezamenlijke expositie rond het thema "Smakelijk Eten" bezocht. Sommige
vrijwilligers verdienen een extra schouderklopje: het is het vermelden waard dat de

heer Siem Duijs in 2011 het aantal van 15.000 ingescande foto's bereikte. De foto's
zijn terug te zien op de website van Oud Enkhuizen.
Najaarsexcursie
Ook bij het ledenuitstapje op 29 oktober 2011 werd de gemeente Hoorn aangedaan
voor een bezoek aan de tentoonstelling "De Gouden Eeuw in 3D". Er was een
stijgende lijn te zien bij het aantal deelnemers: in 2011 waren er 58 deelnemers ten
opzichte van 49 in 2010.
Stadsgevangenis
Ondanks dat er dit jaar meer publicitaire aandacht was voor de Stadsgevangenis,
waaronder een artikel in het NHD, bleef het bezoekersaantal achter ten opzichte van
2010. In dat jaar bezochten 2812 personen, waaronder 2099 volwassenen en 713
kinderen het markante gebouw. In 2011 brachten 2104 bezoekers, 1640 volwassenen
en 464 kinderen een bezoek. Reden voor de terugloop in het bezoekersaantal wijt het
bestuur aan het slechte weer in de zomer, waardoor er minder toeristen in de stad
aanwezig waren.
Op Open Monumentendag bezochten 565 personen de stadsgevangenis. Dat aantal
lag hoger dan het aantal bezoekers in 2010, toen werden er 548 bezoekers geteld.
Open Monumentendag 2011
De vereniging onderschrijft het belang van Open Monumentendag door te
participeren in het bestuur van Stichting Open Monumentendag Enkhuizen. De
belangstelling voor dit evenement blijft onverminderd groot. In een aantal panden
waren vrijwilligers van Oud Enkhuizen aanwezig die door hun enthousiasme vier
nieuwe leden hebben geworven.
Steevast
Begin september verscheen Steevast2011, de 33e jaaruitgave van de vereniging Oud
Enkhuizen.
Archeologie / Bouwhistorie
Op de website van Oud Enkhuizen was in de maanden juni tot en met september
een weblog te volgen over de opgravingen in de Vijzeltuin. Archeoloog Christiaan
Schrickx gaf hierin een kijkje achter de schermen omtrent zijn werkzaamheden.
Contacten met derden
Vereniging Oud Enkhuizen heeft contact gehad over de verlichting op het Vuurtje.
Naar aanleiding van dit gesprek is het lichtplan enigszins aangepast.
Voor de nieuw op te stellen Welstandsnota heeft Oud Enkhuizen aangegeven hier
als gesprekspartner bij betrokken te willen worden. De gemeente heeft hieraan
gehoor gegeven. De Welstandsnota moet in 2013 zijn afgerond en heeft de volle
aandacht van het bestuur.

Vanuit Oud Enkhuizen is er zitting genomen in een werkgroep die zich inzet voor
verbetering van het onderhoud van het Snouck van Loosenpark.
Pand Westerstraat 158
Het aantal activiteiten binnen ons verenigingsverband neemt toe. Steeds vaker wordt
de Vereniging Oud Enkhuizen als kenniscentrum benaderd. Een voorbeeld hiervan
is de samenwerking met de lokale VVV; haar personeelsleden werden in de
gelegenheid gesteld om een door de Vereniging Oud Enkhuizen samengestelde
cursus over de historie van onze stad te volgen.
Judith Albers, secretaris

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 2011
Vrijwilligers
De volgende vrijwilligers hebben een bijdrage aan het inventariseren en digitaliseren
van het bronmateriaal geleverd:
 Jeroen Baars scant teksten van maritieme boeken.
 Siem Duys digitaliseert al jaren ons fotomateriaal. Inmiddels heeft hij ruim
16.000 afbeeldingen ingescand en beschikbaar gesteld via de website.
 Bert Erdmann fotografeert alle panden in het huidige Enkhuizen, met name de
panden die gesloopt of verbouwd gaan worden.
 Tamara Lukacsi en Edwin Lijnzaad verzorgen de maandelijkse openstelling
van de bibliotheek en het archiveren van het binnenkomend archiefmateriaal.
 Lydia Zijlstra houdt zich bezig met het inscannen van boekteksten en
advertenties.
 Ger Zurburg inventariseert de persoonlijke archieven. De inventarislijsten van
de archieven zijn via ons digitaal archief te vinden. Zoekt u bij "Teksten" naar
"Inventarislijst".
Website
De website wordt doorgemiddeld 60 keer per dag bezocht. Met name het digitaal
archief en de agenda zijn populair. In de loop van 2012 wordt de site vernieuwd. Het
zoeken in het archief zal dan betere resultaten opleveren en de site is gemakkelijker te
gebruiken op tablets en telefoons.
Schenkingen
Ook dit jaar werd de vereniging weer getrakteerd op een groot aantal schenkingen,
De lijst met schenkingen. alsmede de lijsten van de voorgaande jaren, zijn te vinden
op onze website.
Daarvoor kijkt u in de rubriek "Archief” op "Schenkingsregister". Wij stellen het
zeer op prijs als u eventuele aanvullingen of correcties op deze lijst meldt aan de
archivaris, archief@oudenkhuizen.nl .
Edwin Lijnzaad

JAARVERSLAG GIDSEN 2011
De stadsgidsen hebben het afgelopen jaar weer vele wandelingen verzorgd. Op 30
april organiseerden we evenals voorgaande jaren op verzoek van de Oranjevereniging een stadswandeling door een deel van Enkhuizen. Ons streven daarbij is
om op deze dag een ander soort wandeling aan te bieden dan de reguliere
stadswandelingen. Het thema van deze wandeling was "Gevelstenen" welke zich
bevonden in en rondom het "Suud".
Op verzoek van het comité "Opstand Ende Bevrijdingh Van Enckhuijsen 21 Mei
1572" verleende een aantal gidsen van de vereniging hun medewerking aan een
stadswandeling in het gebied rondom het stadhuis en de Zuider Havendijk.
Dan waren er natuurlijk ook de reguliere stadswandelingen in de zomer. Meteen al
bij de eerste wandeling waren er 125 deelnemers. Hetzelfde aantal deelnemers kon
ook bij de volgende wandelingen worden geteld. In totaal zijn er ongeveer 785
deelnemers geteld.
Zonder de inzet van alle vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om al deze
wandelingen te organiseren.
Cees Groot

